PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
K veřejné zakázce na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění (dále jen „zákon“)

„Zateplení s výměnou zdrojů tepla ve Velkých Hamrech“
I.

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Web, email:
Profil zadavatele:

Město Velké Hamry
Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
00262595
CZ00262595
Ing. Jaroslav Najman
+420 483 369 823
www.velke-hamry.cz, starosta@velke-hamry.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Kontaktní osoba:
Jméno:
Adresa:
Email:
Telefon:

Ing. Martina Vacková
Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
tajemnik@velkehamry.cz
+420 483 369 818, +420 777 914 016

II.

Druh a předmět veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce se samostatnými dílčími
plněními
zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 38 zákona

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace zateplení dvou budov současně s výměnou zdroje tepla.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou samostatných dílčích plnění. Uchazeč může podat
nabídku na jednotlivé dílčí plnění nebo na obě dílčí plnění.
Každé dílčí plnění veřejné zakázky bude mít svého vybraného uchazeče, tzn., že mohou být vybráni až
dva uchazeči na realizace celého předmětu veřejné zakázky
Dílčí plnění 1:

„Zateplení s výměnou zdroje tepla v budově technických služeb ve Velkých
Hamrech č.p. 373“
Zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí:
Zateplení obvodových svislých konstrukcí,
Výměna výplně otvorů ve fasádě,
Zateplení vodorovných konstrukcí
Výměna zdroje vytápění na nízkoemisní kotel na ČU do 50 kW. Rekonstrukce
otopné soustavy
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Dílčí plnění 2:

„Zateplení s výměnou zdroje tepla v budově základní a mateřské školy ve
Velkých Hamrech č.p. 212“
Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí:
Zateplení obvodových svislých konstrukcí,
Výměna výplně otvorů ve fasádě,
Zateplení vodorovných konstrukcí
Výměna zdroje vytápění na automatický kotel na uhlí do 50kW. Rekonstrukce
otopné soustavy

A to za podmínek a v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací s výkazem výměr a zadávací
dokumentací.
Uchazeči mohou podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo samostatně na dílčí plnění 1
nebo dílčí plnění 2.
Kód CPV zakázky:

III.

45331110-0 – Instalace a montáž kotlů
45211100-0 – Stavební úpravy domů

Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: Dílčí plnění 1: Objekt technických služeb č.p. 373 Velké Hamry
Dílčí plnění 2: Objekt mateřské a základní školy č.p. 212 Velké Hamry
Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládané datum zahájení stavebních prací dílčího plnění 1:
Předpokládané datum ukončení stavebních prací dílčího plnění 1:

1. března 2014
30. září 2014

Předpokládané datum zahájení stavebních prací dílčího plnění 2:
Předpokládané datum ukončení stavebních prací dílčího plnění 2:

1. června 2014
30. září 2014

Prohlídku místa plnění veřejné zakázky lze dohodnout na tel. čísle +420 777 985 800, 483 369 824 –
paní Lenka Fajfrová.

IV.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Předpokládaná hodnota dílčího plnění 1 veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota dílčího plnění 2 veřejné zakázky:
Celková předpokládaná hodnota zakázky:

2,5 mil. Kč bez DPH
5,9 mil. Kč bez DPH
8,4 mil. Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota je uvedena bez rozpočtové rezervy. Ocenění rozpočtové rezervy ve výši 5%
z předpokládané hodnoty zakázky je povinné pro všechny uchazeče veřejné zakázky.
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V.

Poskytování zadávací dokumentace

Textová část zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00262595
Části zadávací dokumentace, které nejsou uveřejněny, budou zájemcům poskytnuty zdarma
emailem na základě písemné žádosti, která bude mít náležitosti objednávky, zaslané kontaktní osobě
na: Email: tajemnik@velkehamry.cz nebo na adresu: Město Velké Hamry, Ing. Martina Vacková, č.p.
362, 468 45 Velké Hamry nebo do datové schránky vivbhhv.
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti
zaslané kontaktní osobě zadavatele na email: tajemnik@velkehamry.cz nejpozději 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace včetně přesného znění dotazu boudou nejpozději do 3 pracovních dnů
zveřejněny na profilu zadavatele. Uchazeči jsou povinni sledovat zveřejňované informace na profilu
zadavatele.

VI.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:
konec běhu lhůty pro podání nabídek:

21.10.2013
4.11.2013 ve 13:00 hod.

Místo: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou, nebo podat osobně na podatelně
městského úřadu č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v Po a St 7.00-11.30, 12.15-17.00 hod., Út, Čt 7.00 11.30, 12.15 – 15.00 hod. a v Pá 7.00 - 11.30, 12.15 – 14.00 hod. nebo po telefonické dohodě na tel.
Čísle + 420 483 369 818.

VII.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

VIII.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, více je
uvedeno v zadávací dokumentaci.

IX.

Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena při podání nabídky na
obě části veřejné zakázky ve výši 178.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm tisíc šest set korun
českých), při podání nabídky na dílčí plnění zakázky na objekt č.p. 373 ve výši 57.000,- Kč (slovy:
padesát sedm tisíc korun českých) a při podání nabídky na dílčí plnění zakázky na objekt č.p. 212 ve
výši 121.600,- Kč (jedno sto dvacet jedna tisíc šest set korun českých). Více je uvedeno v zadávacích
podmínkách.
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X.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)

Délka zadávací lhůty činí 60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty
pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Ve Velkých Hamrech dne 21.10.2013

Ing. Jaroslav Najman, starosta
v.r.
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